Beskrivelse – Flydesensor
Denne flydesensor er en vertikal magnetisk afbryder – en reed switch, der virker ved at en magnet i
”kappen” som også kan kaldes flyderen, påvirker to magnetiske stifter inde i sensoren til enten at
være adskilte eller lukkede.

Du kan bruge flydesensoren i et analogt kredsløb og du kan bruge den sammen med en Micro:bit og
andre programmerbare ressourcer. Med flydesensoren kan du aktivere/stoppe enheder på
baggrund af væskestand omkring sensoren.
Flydesensoren leveres oftest med 2 ensfarvede ledninger. Sensoren er ikke pol-sensitiv, så du kan
bruge begge ledninger på minus og plus.
Den ene ledning forbindes til 3V på Micro:bit
Den anden ledning ledning forbindes til den pin du bruger i koden. (0, 1, 2)

Aflæsningen af sensoren er digital 0 eller 1. Flydesensoren har 2 indstillinger:
NO - Normally Open = 0
NC - Normally Closed = 1
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Du kan selv bestemme om flydesensoren starter med at være NO eller NC. Dette har stor betydning,
hvor du bruger sensoren helt analogt. Er kredsløbet sluttet med eller uden vand omkring sensoren.
Bruger du sensoren sammen med Micro:bit eller andre kontrollere kan du i koden bestemme mere
om noget trigges til at starte stoppe ved 0 (NO) eller 1 (NC).
Vil du vende magneten manuelt, gør du det ved at trykke den lille spændskive nederst på sensoren
af. Dette er let gjort ved at trykke med en finger på hver ende af skiven, så den hopper af sensoren.
Pas på. Den er let og kan flyve langt. Nu kan magneten komme af sensoren.

Se billeder nedenfor, hvor der er markeret med en lille streg og sammenholdt med ikoner på
Micro:bit. Kryds er lig 0/NO hjerte er lig 1/NC. Så kan du se forskellen.
Først NO - Normally Open – som oftest er den indstilling sensoren leveres med.

Billede 1 ovenfor: Når flyderen ”står” oprejst i en beholder med spændskiven nederst – og den ikke
løftes op af vandet, er sensoren åben – dvs. de to magneter der inde i kontakten åbner og lukker er
åbne – og der løber ingen strøm igennem afbryderen. (Kryds i display på Micro:bit).
Billede 2 ovenfor: Når flyderen ”står” oprejst i en beholder med spændskiven nederst – og den løftes
op af vandet omkring flyderen, er sensoren lukket – dvs. de to magneter der inde i kontakten åbner
og lukker er lukkede – og der løber nu strøm igennem afbryderen. (Hjerte i display på Micro:bit)
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NC – Normally Closed.
På de næste to billeder nedenfor er flyderen med magneten nu vendt om (se stregen)
Nu vil alt være omvendt i forhold til før. Nu starter magnetstifterne inde i sensoren med at være
lukkede, når der IKKE er vand omkring sensoren, og åbner NÅR DER ER VAND.
Prøv at lege med disse to indstillinger og find på projekter, hvor du kunne bruge denne forskel til
noget sjovt eller smart.

Den vertikale flydesensor, kan blot dumpes ned i en beholder. Selv om sensoren løftes med vandet
op, vil flyderen på sensoren stadig blive skubbet op ad sensoren af vandet.

Eksempler på kode

Først starter vi med et eksempel, hvor du forbinder flydesensoren til Micro:bit og får vist 2
forskellige ikoner i displayet alt efter om vandet løfter flyderen op om sensoren eller ikke.
Vi går ud fra at sensoren som standard starter NO = 0.
Lav følgende kode på www.makecode.microbit.org.
Du skal bruge en variabel, der gemmer input fra sensoren. Variablen er her navngivet ”flyder” og
læser på P1. Med betingelsen sætter vi at hvis flyderen er løftet (1) vises et hjerte. Hvis flyderen ikke
løftes op, vises et kryds.
Du skal bruge en sammenligning, der sættes ind i betingelsen. Se billeder nedenfor.
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Læg programmet over på Micro:bit eller hent det ned via ”pair device”.
Hvis ikke du har gjort det, kan du nu forbinde Micro:bit med flydesensoren.
HUSK at forbinde den ene ledning til 3V i stedet for GND. På billederne er der brugt krokodillenæb til
at forbinde mellem ledninger og Micro:bit

I de næste eksempler bruger vi flydesensoren sammen med andre komponenter. Her bruges
komponenter fra Handy Little Modules, men du kan sagtens gøre det samme med andre versioner.
Kombinér flydesensoren sammen med en buzzer, der kan give en alarm.
Du kan lave denne kode i Makecode at starte på.
Vi genbruger koden fra før og tilføjer en ny ”for altid” til at styre buzzeren.

BBC micro:bit og tilbehør sælges
hos Karin Høgh karin@podconsult.dk

”Buzzer-koden” er lagt ud særskilt for at kunne ske samtidig med at der sker noget i
displayet. Du kan eksperimentere med at lægge de to kodestumper sammen til én.
Pausen efter ”start melodi” er for at give tid til at melodien bliver færdig, og ikke bare står
og ”klaprer” med en enkelt tone.
Læg koden over på Micro:bit og forbind en buzzer til Pin 0 og GND som nedenfor – flyderen
er forbundet som før.

Når sensoren flyder, tændes alarmen på buzzeren.
Den næste kode, kan du bruge sammen med f.eks. en blæser eller en LED kombineret med
flydesensoren. Denne gang laver vi en smule om i den grundlæggende kode fra før.
Her bruger vi ”digital skriv til” for at tænde og slukke en komponent ud over at vise et ikon i
displayet.
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Se billedeksempler nedenfor
LED: Sort ledning (-) til GND og grøn ledning (+) til Pin 2.

Blæser: Sort ledning til GND, Rød ledning til 3V og grøn ledning til Pin2.
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Som et sidste eksempel bruger vi en Servomotor.
Lav igen en lille ændring til koden fra før:

Her bruges servoen sammen med ekstra strøm fra 4 AA batterier. Du kan prøve at lave en
lidt mere enkel forbindelse uden ekstra batteri og se om din servo stadig vil køre.
Bemærk i billederne nedenfor vingens position på servoen i forhold til ikonet i displayet på
Micro:bit.
Prøv at tænke på ideer, hvor du kunne bruge servoen sammen med en flydesensor.
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Denne guide er produceret og gennemprøvet i praksis af Sophie Hovdekorp, Kodesmart.dk i samarbejde med
Micro-bit.dk.
Du er velkommen til at printe den ud, distribuere den, remixe den og bygge videre på arbejdet, så længe du
krediterer os for det oprindelige værk.
For eksempel ved at skrive: Tak til Sophie Hovdekorp og Micro-bit.dk for materialet.
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